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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO DÉJÀ VU



A GUERRA DA CISPLATINA



A GUERRA DA CISPLATINA



Autoritarismo

Incompetência para resolver a crise econômico-financeira

Empréstimos constantes a bancos estrangeiros gerando inflação

Aumento dos preços dos alimentos e aluguéis

Falência do Banco do Brasil

Guerra para resolver a Questão Cisplatina

Muita atenção dada ao problema da sucessão do trono português

Assassinato de Líbero Badaró

Noite das Garrafadas

Troca de ministérios

Pressão popular nas ruas

Abdicação em 7 de abril de 
1831

Pedro de Alcântara, com 5 anos 
de idade, fica como sucessor

Início das Regências

6

CRÍTICAS AO GOVERNO DE D. PEDRO I



Crise do 1º Reinado: Fatores



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as Regências Crise do 1º Reinado



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasSUCESSÃO DO TRONO PORTUGUÊS

Tentando restaurar os direitos da filha ao trono
de Portugal, e contando com o apoio e o
incentivo de constitucionalistas portugueses, D.
Pedro resolveu auxiliar financeiramente a luta
contra D. Miguel em Portugal. Isto aumentou
mais ainda a crise econômica e financeira vivida
pelo Império do Brasil. Também enviou, em
1829, uma missão diplomática à Europa,
buscando ajuda da Santa Aliança quanto aos
interesses de Dona Maria da Glória. Em troca,
oferecia auxílio para que as Repúblicas
americanas fossem transformadas em
Monarquias.

Diante desses fatos cresceu, mais ainda, o
descontentamento das forças políticas de
oposição, que entendiam que o imperador estava
mais interessado na questão da sucessão do trono
português do que nas dificuldades que o Brasil
vinha enfrentando.



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as Regências CRISE DO 1º REINADO



HISTÓRIA, 8º Ano do Ensino Fundamental
D. Pedro I e as RegênciasA NOITE DAS GARRAFADAS



ABRIL DE 1831: A ABDICAÇÃO DO IMPERADOR

A abdicação de D. Pedro aconteceu tanto pela pressão
política que o imperador sofria da elite e populares
brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os direitos
de sua filha, Maria da Glória, pois, com a morte de D.
João VI, a Coroa portuguesa iria, por direito, a D. Pedro I,
que preferiu abdicar o trono português em benefício da
filha e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de
Alcântara, que se encontrava então com cinco (5) anos
de idade. Assim terminava o Primeiro Reinado.



FIM DO 1º REINADO – INÍCIO DO PERÍODO DAS REGÊNCIAS



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura: 
Páginas 

164, 165 e 
166.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- De que modo a
declaração de guerra contra a
Cisplatina acabou
prejudicando a imagem
política de Dom Pedro I?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Do ponto de vista histórico e cultural, o 
envolvimento do Brasil nessa guerra era tida 

como desnecessária na medida em que a 
região era habitada por população de origem 

hispânica. Além disso, as dificuldades 
econômicas internas do Brasil indicavam que 
os gastos do conflito colocavam em xeque o 

compromisso imperial em promover o 
desenvolvimento da economia nacional.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-

"Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário:

Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a
quem vós, após uma estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul,
aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que
desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro
ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender da casa de
Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não
há delírio igual (... )."

(Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. Pernambuco:
Publicações Oficiais, 1924).

Com base no texto, responda: Qual foi uma das principais motivações da
Confederação do Equador?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “C”.

A Confederação do Equador foi uma das mais significativas 
revoltas do Primeiro Reinado. Um dos pontos básicos dessa 

revolta estava no fato de D. Pedro I ter dissolvido a 
Assembleia Constituinte de 1823 e outorgado uma 

Constituição no ano seguinte, na qual estava previsto o uso do 
Poder Moderador, o que representava um retrocesso para os 

envolvidos na revolta.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-(Mackenzie) O episódio conhecido como "A Noite das
Garrafadas", briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se com:

a) a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia
Constituinte.
b) a instituição da Tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega,
acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros.
c) o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas
saneadoras de Oswaldo Cruz.
d) a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade
"Colunas do Trono" que apoiavam Dom Pedro I.
e) a vinda da Corte Portuguesa e o confisco de propriedades residenciais
para alojá-la no Brasil.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

Em 1831, D. Pedro I tentou estabelecer contato com as 
lideranças liberais do Brasil em viagem a Minas Gerais. Porém, 

com a má recepção, retornou ao Rio de Janeiro. Ao saberem 
de seu retorno, os portugueses que o apoiavam resolveram 

preparar uma festa para recebê-lo, acendendo luminárias nas 
janelas das casas. Os brasileiros, irritados com tal gesto, 

começaram a quebrar as luminárias, ao que os portugueses 
responderam atirando-lhes garrafas.

A Noite das Garrafadas caracterizou-se pelo conflito entre 
portugueses residentes no Rio de Janeiro, partidários do 

imperador, e brasileiros, insatisfeitos com a administração do 
monarca nos idos de 1831. Esse acontecimento prenunciou a 
renúncia de D. Pedro I, que abdicou do trono em 7 de abril de 

1831.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (UNIFOR/CE) Termos da abdicação de Dom Pedro I:
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito
voluntariamente abdicado na pessoa do meu mui amado e prezado filho o Sr.
Pedro de Alcântara. Boa Vista – 7 de abril de 1831, décimo de Independência e
do Império – D. Pedro I. Antonio Mendes Jr. Et al. Brasil-História, Texto e
Consulta. Império. São Paulo: Brasiliense, 1977. p. 200.
Os fatos que conduziram à abdicação foram:
a) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, incorporação da
Guiana Francesa e outorga da Constituição;
b) favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses,
dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do
Brasil;
c) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da
Província Cisplatina e falência do Banco do Brasil;
d) perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte e
punição exemplar aos pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró;
e) controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a
primeira constituição e favorecimento aos comerciantes brasileiros.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Letra C

Os três fatores apontados na letra C 
marcaram o início do reinado de D. Pedro I. 
Os enormes gastos nas batalhas da Guerra 
Cisplatina, por exemplo (guerra essa que foi 

perdida), deixaram a instituição militar 
extremamente insatisfeita com o rei. Além 
disso, a desvalorização da moeda nacional 

frente à libra esterlina provocou o fechamento 
do Banco do Brasil à época.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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